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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر    التحریر العربياسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ٨:٥٠الى    ٨من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   

  
  

  ا��روج توقيع  الدخول  توقيع  ا��الة  القسم اسم الطالب    قم ا�
ام��الر   م

١  361103878 

 

  صھیب  محمد  حسین الشاعر 

 

  ادارة االعمال -المحاسبة  

 

  منتظم 

  

    

٢  
371102199 

احمد بن عثمان بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    التویجري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    رشد المطیريطلق بن محمد بن م  371102524  ٣

٤  
381101315 

فارس بن محمد بن حمدي الضباطى  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

    

٥  
381101451 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المحارب

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    الخلیفصالح بن یوسف بن صالح   362102228  ٦

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    فھد بن زید بن عبدالھادي العنزي  362102319  ٧

٨  
371102812 

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المنیع

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    بیب السھليسعود بن سعد بن ش  371103982  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    سعود بن عبدهللا بن ابراھیم العفیصان  381101713  ١٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    حمد بن عبدهللا بن حمد الفیصل  381101807  ١١

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الفیصل خالد بن ابراھیم بن عثمان  381101889  ١٢

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مقبل بن خالد بن نھار المطیري  372103212  ١٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    باسم بن مطلق بن نایف المشقور  372103246  ١٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محسن بن علي بن ابراھیم ھزازي  372103261  ١٥

١٦  
372103296 

عبدالعزیز بن خالد بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الماضي
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      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    سلطان بن صویلح بن شارع المطیري  372103404  ١٧

      منتظم   دارة االعمالا -القانون    انس بن سلمان بن سلیمان السلمان  372103498  ١٨

١٩  
372103503 

عبدالسالم بن سلیمان بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الجنیح

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ھبدان بن عبدالرحمن بن عبدهللا الھبدان  372103557  ٢٠

٢١  
372103571 

عبدااللھ بن عثمان بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -حاسبة الم   الیوسف

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    راكان بن زیدان بن عضیب العنزي  372103588  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    غالي بن محمد بن غالي العتیبي  372103590  ٢٣

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالعزیز بن فیصل بن عبدهللا الفیصل  381101981  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ابراھیم بن عیسى بن عبدهللا العیسى  381102213  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    نایف بن عبدالرحمن بن محمد الراشد  381102313  ٢٦

٢٧  
381102333 

سلطان بن عبدالعزیزبن بن سلیمان  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الخمیس

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عمیر بن ماھر بن عمیر العتیبي  372104542  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فیصل بن عارف بن محمد الشمري  372104587  ٢٩

٣٠  
382102573 

فرج بن ظافر بن محمد العجرمي  
  منتظم   االعمالادارة  -القانون    الرشیدي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عثمان بن محمد بن عثمان الشائع  382102799  ٣١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    محمد بن یحیى بن محمد آل فھید  391100806  ٣٢

٣٣  
342100793 

فھد بن مرزوق بن عبدالرحمن العجرمي  
  منتظم   عمالادارة اال -القانون    الرشیدي

    

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    طالل بن احمد بن زوید الزوید  351100631  ٣٤

٣٥  
351100656 

تركي بن فھاد بن بداي البیضاني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الحربي
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  بعدللمقررات عن  النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر    التحریر العربياسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ٩:٥٠الى    ٩من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   

  
  

  ا��روج توقيع  الدخول  توقيع  ا��الة  القسم اسم الطالب   الرقم ا�
ام��  م

١  
351100670 

فیصل بن عبدهللا بن دھیس الرحیمي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

٢  
381100053 

جاسر بن ھادي بن صاھود العبید  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    السھلي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدالرحمن بن ابراھیم بن حمد السلوم  391101107  ٣

٤  
341106006 

مازن بن عبدهللا بن محمد ال مفرح  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    األسمري

    

٥  
381100137 

عبدالمحسن بن عبدهللا بن عبدالمحسن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    الطریقي

    

٦  
392101951 

فیصل بن عیاد بن مفلح الدیحاني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فھد بن سعد بن محمد ال عثیمین  391104063  ٧

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    یزید بن سعد بن ذعار القحطاني  362103710  ٨

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ریان بن عبدالعزیز بن محمد العمر  382103153  ٩

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    سلیمان بن طالل بن سلیمان الحسیان  382103309  ١٠

١١  
351101098 

عبدهللا بن فالح بن ساري العیباني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نواف بن عبدهللا بن عبدالكریم النصرهللا  382102942  ١٢

١٣  
382104637 

نایف بن حسین بن عیاط السبیعي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    العنزي

    

١٤  
382105742 

مسعد بن فھد بن مسعد الدیحاني  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري
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      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    باسل  عادل  عیسى ابوطھ  382105802  ١٥

١٦  
382105304 

غریب بن عطوان بن غریب الوبیري  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الشمري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    حمود بن مقعد بن حمود العتیبي  361102211  ١٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    انس بن فھد بن عیاد الشالحي المطیري  382103139  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    ف بن محمد بن سعود الشمريیوس  371101434  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدهللا بن فالح بن عبدهللا المطیري  371101577  ٢٠

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    مشعل بن ناصر بن ھجرس العتیبي  361102244  ٢١

٢٢  
361102271 

تركي بن عثمان بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العبدالوھاب

    

٢٣  
382104705 

عبدهللا بن محمد بن مسفر الجمیحي  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    القحطاني

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    فایز بن رزقان بن مرزوق الرشیدي  371102728  ٢٤

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن ھایف بن عویض المطیري  372104330  ٢٥

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالرحمن بن ھلیل بن مجزع العنزي  361103039  ٢٦

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    راكان بن عبدهللا بن حمود الحربي  371101940  ٢٧

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    بن ناصر بن حمد العیسىتمیم   381100420  ٢٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    عبدهللا بن ماجد بن حمد السناني  381100647  ٢٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    نادر بن جزاء بن عبدهللا العتیبي  341101004  ٣٠

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    لمطیريفھید بن عوجان بن محمد ا  362104805  ٣١

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خلف بن بندر بن خلف الشمري  351100745  ٣٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    فایز بن حمید بن رشید الحبالني العنزي  382105655  ٣٣

٣٤  
371101606 

عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    معال بن عبدالرزاق بن سلطان المطیري  371102043  ٣٥

  



  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم

  جامعة المجمعة

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of   Education 

Majmaah University 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر    التحریر العربياسم المقرر 

  لیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمالك في معمل

  ١٠:٥٠الى    ١٠من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   

  
  

  ا��روج توقيع  الدخول  توقيع  ا��الة  القسم  اسم الطالب   الرقم ا�
ام��  م

      منتظم   مالادارة االع -القانون    نھار بن خالد بن عبدالرحمن الحیدر  371102055  ١

٢  
371102228 

عبدالكریم بن عبدالعزیز بن مشارى  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العبدالكریم

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن وادى بن رجاء العنزي  371102312  ٣

      نتظمم   ادارة االعمال -المحاسبة    ماجد بن محمد بن عبدالرحمن المسند  371102518  ٤

٥  
381100566 

عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الباللي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن عبدهللا بن محمد الخالد  381100845  ٦

٧  
381101113 

محمد بن نایف بن ماطر العوني  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    المطیري

    

٨  
381101343 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    العقیل

    

٩  
371103734 

عبداللطیف بن منصور بن عبداللطیف  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    العبداللطیف

    

١٠  
381101381 

محمد بن فالح بن عبدالرحمن الدمام  
  منتظم   ادارة االعمال -مال إدارة األع   المطیري

    

١١  
381101581 

محمد بن ناھس بن سعود المقاطي  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    العتیبي

    

      منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    عبدالعزیز بن عبدهللا بن محمد الحبیب  381101733  ١٢

١٣  
381101943 

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    ودالسع

    

      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    سلطان بن سفر بن غالب العتیبي  372103151  ١٤

١٥  
372103235 

محمد بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن  
  منتظم   ادارة االعمال -القانون    سنان
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      منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    طیريعبدالرحمن بن فالح بن صالح الم  372103255  ١٦

١٧  
372103466 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    الباللي

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    تركي بن صالح بن مطیران العنزي  372103477  ١٨

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    مطیريسلمان بن صنیتان بن ھجاج ال  372103487  ١٩

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    خالد بن عبدهللا بن احمد البریك  372103510  ٢٠

٢١  
372103606 

مشعل بن عبدهللا بن عبدالرحمن  
  منتظم   ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    الصمیت

    

      منتظم   ادارة االعمال -القانون    ماجد بن فھد بن غیث المطیري  372104269  ٢٢

      منتظم   ادارة االعمال -المحاسبة    عمر بن صالح بن ناصر الماجد  381102154  ٢٣

٢٤  
382102568 

ماجد بن مفلح بن رجاء القالدي  
  منتظم   ادارة االعمال -إدارة األعمال    الرشیدي

    

  ادارة االعمال -رة األعمال إدا   سعد بن نھاض بن سعد النفیعي العتیبي  381100002  ٢٥
     منتظم

٢٦  
381100106 

عایض بن صقر بن عایض المیموني  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیرى

     منتظم

٢٧  
381100177 

مھناء بن عطا P بن سھل الضویفري  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون     السویدریان بن سعد بن عبدهللا  381100213  ٢٨
     منتظم

٢٩  
382102723 

خالد بن ناشر بن عبدالھادي العصیمي  
  ادارة االعمال -القانون    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    سند بن خالد بن نھار المویھي المطیري  382102785  ٣٠
     منتظم

٣١  
382102789 

ن عبدالعزیز عبداللطیف بن عبدالمحسن ب 
  ادارة االعمال -القانون    الواصل

     منتظم

٣٢  
382102830 

سالم بن فرحان بن عوید الخمساني  
  ادارة االعمال -القانون    العنزي

     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    یوسف بن غازي بن محسن البدیري  381101148  ٣٣
     منتظم

٣٤  
381101271 

شالحي سلطان بن خالد بن رشیدان ال 
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    احمد بن عبدالعزیز بن عبدهللا العمر  381101387  ٣٥
     منتظم
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  للمقررات عن بعد النھائیةفي االختبارات االلكترونیة  البكشف توزیع حضور الط

  عرب ١٠٣كود ورمز المقرر    التحریر العربياسم المقرر 

  كلیة إدارة االعمال المجمعة / بكلیة: إدارة االعمال في معمل

  ١١:٥٠الى    ١١من:  الوقت      ٢٥/٠٣/١٤٤٠ :تاریخ     االثنینیوم :   
  
  

  ا��روج توقيع  الدخول  توقيع  ا��الة  القسم اسم الطالب  الرقم ا�
ام��  م

  ادارة االعمال -بة المحاس   الولید بن خالد بن احمد السناني  381101391  ١
     منتظم

٢  
381101494 

ولید بن عبد الرحمن بن عبد العزیز  
  ادارة االعمال -القانون    المحیمید

     منتظم

٣  
381101704 

محمد بن عایض بن عبید الشیباني  
  ادارة االعمال -إدارة األعمال    العتیبي

     منتظم

  ادارة االعمال -رة األعمال إدا   سھیل بن ابراھیم بن حمد الملیكى  381101707  ٤
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    مشعل بن زاید بن بطي الجبلي المطیري  381101753  ٥
     منتظم

٦  
381101798 

بندر بن مدلھ بن مشعان القیعاني  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    عبدالكریم بن براھیم بن محمد المغـربى  381101801  ٧
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    عبدالملك بن دخیل هللا بن عید المطیري  361102227  ٨
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    خالد بن الریض بن رویسان العنزي  362104864  ٩
     منتظم

  ادارة االعمال -بة المحاس   فواز بن شغموم بن مصنت العتیبي  381104562  ١٠
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    نواف بن مطارد بن مھاوش الظفیري  362105170  ١١
     منتظم

١٢  
371101583 

ابراھیم بن عبدالعزیز بن عبدالمحسن  
  ادارة االعمال -القانون    السلطان

     منتظم

  ة االعمالادار -المحاسبة    مشعل بن خالد بن ھالل العنزي  361102590  ١٣
     منتظم

١٤  
352101072 

ناصر بن محمد بن ناصر الشتیلي  
  ادارة االعمال -القانون    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    طالل بن سعد بن الحمیدي الحسیني  352106081  ١٥
     منتظم

  ادارة االعمال -القانون    احمد بن عبدالكریم بن محمد الزمیلي  352107291  ١٦
     منتظم
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  ادارة االعمال -القانون    سلطان بن عبدالعزیز بن سلیمان المقبل  361101615  ١٧
     منتظم

  ادارة االعمال -اإلدارة المالیة    محمد بن غازي بن سعید الصاعدي  361104131  ١٨
     منتظم

١٩  
391104135 

عبدالرحمن بن عثمان بن ماضي  
  ادارة االعمال -القانون    الماضي

     ممنتظ

  ادارة االعمال -المحاسبة    سعید  مسفر  علي العجمي  382105735  ٢٠
     منتظم

  ادارة االعمال -المحاسبة    محمد بن صالح بن عثمان السلوم  362101735  ٢١
     منتظم

٢٢  
352106115 

عبدالوھاب بن سعد بن عقیل الرحیمي  
  ادارة االعمال -المحاسبة    المطیري

     منتظم

  ادارة االعمال -إدارة األعمال    خالد بن عجب بن سعد العتیبي  372103240  ٢٣
      منتظم

  
  
  
  
  


